
HÄLLMARKSVÄGEN 51
5 RUM | 150 KVM



Denna bostad hittar du också på
svenskamaklarhuset.se



VÄLKOMMEN TILL HÄLLMARKSVÄGEN 51

Stilren designvilla i populära Uthamra!

Belägen på lugn gata utan genomfart i populära Uthamra finner ni denna
stilrena designvilla. En underbar bostad från 2011 som präglas av stora sociala
ytor, enkla rena former och exklusiva tidlösa materialval. 150 kvm med 5 rum

varav 3 rymliga sovrum där alla har egna walk in closet. 2 rymliga badrum samt
elegant groventré tillika tvättstuga. Stensatt framsida med plats för flertal bilar,

carport samt varmbonat förråd. Härlig tomt med altan i vinkel och perfekt
solläge. Välkomna!

3HÄLLMARKSVÄGEN 51



SNABBA FAKTA

HÄLLMARKSVÄGEN 51
VILLA | UTHAMRA

Utgångspris 6 995 000 kr

Boarea 150 kvm

Antal rum 5

Tomtarea 535 kvm

Byggnadsår 2011

Upplåtelseform Friköpt

Adress Hällmarksvägen 51, 186 53 Vallentuna

ANSVARIG MÄKLARE

Ida Bornesand
Reg. Fastighetsmäklare

0731-45 16 04
ida.bornesand@smh.se
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BOSTADENS FÖRDELAR

 Tidlösa materialval
 Carport med förråd
 Uteplats i söderläge

 Generösa fönsterpartier
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Vardagsrum

Kök

Entré

Hall

WC

Groventré

Ritningen och måtten baseras på ett original. Viss avvikelse kan förekomma.

PLANRITNING
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RUMSBESKRIVNING

HÄLLMARKSVÄGEN 51
Varmt välkomna till Hällmarksvägen 51. En stilren
designvilla med öppna härliga ytor och tidlösa
materialval. Perfekt planerad tomt med snygg
övergång från naturen och dess vackra tallar till
gräsytor och altan som går runt husets solsidor.

HALL
Välkommen in i en rymlig hall med praktiskt mörkt
klinkergolv och vitmålade väggar. Här finns goda ytor
för avhängning längst ena väggen. Längre in i hallen
bryter klinkern av mot ljus-laserad enstavsparkett,
vilket är genomgående för hela villan.

BADRUM NP
I anslutning till hallen finns nedre plans stilrena
badrum. Helkaklat med vita stora plattor på väggarna
och svart klinker på golvet. Vikbara duschdörrar i
glas, handfat med kommod, infälld spegel samt wc.
Spotlights i tak och trivsamt fönster.

GROVENTRÉ/TVÄTTSTUGA
Elegant groventré tillika tvättstuga med gott om
förvaring samt bänkyta. Tvättmaskin och
torktumlare från Siemens.

KÖK
Elegant och fullutrustat kök med matta vita luckor,
svart köksö och slittålig granit som arbetsytor.
Öppna sociala ytor och mycket god förvaring i flertal
skåp och lådor. Stor matplats i öppen planlösning
mot vardagsrummet invid rejäla fönsterpartier.
Utgång till altan i söderläge. Maskinell utrustning:
Induktionshäll med frihängande fläkt, varmluftsugn,
micro, integrerad diskmaskin samt inbyggd kyl och
frys.

VARDAGSRUM
Rymligt vardagsrum med generösa skjutdörrspartier
mot baksidan som bjuder på härligt ljusinsläpp samt
utgång till altan och gräsmatta i väster. Fördraget för
braskamin om så önskas installeras.

ALLRUM
Trivsamt allrum med utsikt mot baksidan vackra
tallar samt sjöglimt över vallentunasjön. Här rymmer
du med lätthet både soffgrupp samt liten
arbetshörna. Möjlighet till ytterligare ett sovrum om
så önskas.

SOVRUM 1
Rejält sovrum med fönster i två väderstreck, varav en
balkongdörr med frank balkong. Gott om plats för
dubbelsäng samt övrigt möblemang och ingång till
rymlig walk in closet.

SOVRUM 2
Sovrum med balkongdörr och fransk balkong. Gott
om plats för säng samt övrig möblemang samt ingång
till walk in closet.

SOVRUM 3
Sovrum med balkongdörr och fransk balkong. Gott
om plats för säng samt övrig möblemang samt ingång
till walk in closet.

BADRUM ÖP
Helkaklat stilrent badrum med vita stora kakelplattor
och svart klinkergolv. Dusch med duschvägg i glas,
inkaklat badkar, wc, rejäl kommod med generös
förvaring och dubbla handfat samt handdukstork i
krom. Fönster samt spotlights i tak.

ÖVRIGT
Förberedelse för installation av braskamin finns
Fiber finns indraget i huset
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OM BOSTADEN

ADRESS
Hällmarksvägen 51, 186 53 Vallentuna

ALLMÄNT
Fastighetsbeteckning Uthamra 6:48

Utgångspris 6 995 000 kr

Boendeform 2-plansvilla

Upplåtelseform Friköpt

Storlek 5 rum

Boarea 150 kvm

Tomtarea 535 kvm

Taxeringsvärde 3 820 000 kr (Taxeringsår 2017)

Taxeringskod 220

Uttagna pantbrev 4 300 000 kr

BYGGNADSFAKTA
Byggnadstyp 2-plansvilla

Byggnadsår 2011

Uppvärmning Vattenburen golvvärme båda planen,
frånluftsvärmepump

Fasad Trä

Fönster Isolerglas

Tak Papp

Bjälklag Trä

Grundmur Betong

Grundläggning Betongplatta

Ventilation Mekanisk frånluft

Stomme Trä

Utvändigt plåtarbete Lackerad plåt

Vatten / avlopp Kommunalt vatten året om. Kommunalt
avlopp.

Servitut Andel i samfällighet/GA: Uthamra GA:31

Övriga byggnader Carport med förråd om ca 7 m²

DRIFTKOSTNAD KR/ÅR
El 22 666 kr

Försäkring 8 403 kr

Renhållning 2 697 kr

Vatten/avlopp 5 730 kr

Väg/Samfällighetsavgift 2 000 kr

Summa 41 496 kr

Antal personer i hushållet 4

Energideklaration för byggnaden är beställd av säljaren.

OMRÅDET
Uthamra är ett trivsamt och barnvänligt område precis vid
kommungränsen till Täby. Här bor du med ett utmärkt läge
nära Vallentunasjön och natur och med gångavstånd till
skola, förskola, kommunikationer samt välsorterad ICA
butik. Vid sjön finns promenadområden och vintertid
plogas isen för skridskoåkning.

Endast några minuters promenad till Uthamravägens buss
där linje 610 trafikerar sträckan Vallentuna-Danderyds
sjukhus. Buss 524 trafikerar sträckan Upplands Väsby-
Arninge. Buss 608 går direkt mot Humlegården. Ca 15
minuters promenad till Kragstalunds station där
Roslagsbanan går mot Tekniska Högskolan.

PANTBREV OCH LAGFART
Vid beviljad lagfart betalar köparen en särskild skatt på
1,5% av köpeskillingen + en expeditionsavgift på 825 kr.
Behöver du som köpare ta ut ytterligare inteckningar i
fastigheten tillkommer en stämpelskatt på 2 % av det
intecknade beloppet samt en expeditionsavgift på 375 kr
för varje nytt pantbrev. Redan utställda pantbrev följer
med fastigheten och övertas av köparen.
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OM FÖRSÄLJNINGEN

DIN FASTIGHETSMÄKLARE
Ida Bornesand är med genom hela affären. Tveka inte att ställa

frågor och komma med synpunkter. För oss är varje

förmedling unik.

INTRESSERAD AV DENNA BOSTAD?
Är du intresserad av att gå vidare – meddela mäklaren ditt

intresse på plats, så riskerar du inte att missa vid ett snabbt

avslut. Försök att vara förberedd med lånelöfte, värdering av

ditt nuvarande boende samt boendekostnadskalkyl.

BUDGIVNING
Vi tillämpar s k öppen budgivning. Detta innebär att alla kan få

information om vilka bud som inkommit. Säljarna har fri

prövningsrätt, vilket innebär att de avgör när de vill sälja och

till vem. Samtliga som deltar i budgivningen accepterar att

fastighetsmäklaren lämnar ut budgivarnas namn och

telefonnummer, samt information om de bud som inkommer,

till den som köper bostaden.

I det fall det kommer in bud till mäklaren efter att

budgivningen är avslutad, men innan överlåtelseavtal är

signerade, är mäklaren skyldig att framföra budet till säljaren

som får avgöra om denne vill avfärda eller anta budet.

UNDERSÖKNINGSPLIKT
Innebörden av undersökningsplikten, som är mycket

långtgående, är att noggrant och omsorgsfullt undersöka allt

som är åtkomligt utan ingrepp i byggnaden. Köparen måste t

ex flytta på skymmande möbler och lyfta på mattor och

gardiner för att granska ytskiktet på golv och väggar. Trånga

utrymmen i grund, källare och på vind ska också undersökas.

Naturligtvis ingår också i undersökningsplikten att inspektera

t ex byggnadens tak/fasader, skorstensstock, och alla övriga

anläggningar, såsom installationer, värmeanläggningar,

brunnar för vatten och avlopp. Vattenkvalitet är också något

som ligger på köparen att undersöka, samt förekomst av radon

i vatten, mark och byggnad.

KONTRAKTSSKRIVNING
Fastighetsmäklaren upprättar köpehandlingarna och går

igenom dessa med parterna. Vi träffas på Svenska

Mäklarhusets kontor, Täby. Ofta vill parterna skriva kontrakt

snarast, eftersom varken bud eller anbud är bindande tills

köpekontraktet är påskrivet av parterna.

HANDPENNING
Handpenning om 10% hålls av mäklaren på ett särskilt

klientmedelskonto skiljt från mäklarens övriga tillgångar, till

dess att alla villkor är uppfyllda.

TILLTRÄDE
Tillträde sker enligt överenskommelse, då träffas parterna hos

mäklaren där slutbetalning görs med hjälp av banken.

Mäklaren upprättar innan en avräkning där det framgår vad

som betalats, återstår att betala. Mäklaren överlämnar även en

journal över förmedlingen samt ett köpebrev/överlåtelsebevis.

Vid tillträdet får köparen nycklar och alla handlingar för

bostaden.

FINANSIERING
Om du behöver ha hjälp med kontakter till en bank för ett

förmånligt bolån, kontakta din fastighetsmäklare så hjälper vi

dig.

VÄRDERING INFÖR ETT KÖP
Inför ett köp rekommenderar vi att du bokar in ett möte med

din lokala fastighetsmäklare för värdering av din bostad och

rådgivning om rådande marknadsläge. Passa på att få fri

rådgivning både om köp och försäljning – det har många tjänat

på. Din lokala fastighetsmäklare hittar du på vår hemsida

svenskamaklarhuset.se eller via tel. 0200-386 000.

FASTIGHETSMÄKLARENS SIDOTJÄNSTER
Enligt lag får mäklare erbjuda sidotjänster, så länge dessa inte

är förtroenderubbande och eventuell ersättning endast är

obetydlig. Fastighetsmäklaren ska innan avtal ingås, informera

säljare och tilltänkta köpare om sådana tjänster samt den

ersättning denne får för dessa. Det lokala kontoret på Svenska

Mäklarhuset erhåller en administrationsersättning för

annonser publicerade på Hemnet.

"Tveka inte att
höra av dig om
du har frågor!"

Ida Bornesand
Reg. Fastighetsmäklare
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